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Stichting Beertje

“katten thuis in de laatste levensfase”
Inleiding/Korte Historie
Stichting Beertje is ontstaan uit een particulier initiatief van de huidige beheerder, Emilie
Mandersloot. Haar jarenlange ervaring als opvangadres (voor het asiel) voor zieke senioren,
getraumatiseerde - en (seniore) suikerkatten en de toenemende vraag die hiervoor op haar afkwam
(ook van buiten het asiel) heeft haar doen besluiten Stichting Beertje in het leven te roepen.
Beertje was haar eerste lichamelijk en geestelijk zeer getraumatiseerde opvangkat. Na langere tijd in
het asiel te hebben gezeten en één keer zonder blijvend resultaat geplaatst te zijn geweest is Beertje
bij Emilie in de opvang gekomen. Daar heeft ze ca 1,5 jaar gewoond en rustig de tijd gehad haar
wonden te laten genezen. Daarna is Beertje succesvol geplaatst bij fijne baasjes die weten wat het is
om een kat met een getraumatiseerd verleden in huis welkom te heten!
Na Beertje zijn er nog vele katten bij Emilie in de opvang gekomen waarbij al snel duidelijk werd dat
er voor de doelgroep zieke én diabetes (seniore) katten in hun laatste levensfase nog weinig
opvangmogelijkheid bestond. Het gebrek aan opvangmogelijkheden in thuissituaties (Katten thuis in
de laatste levensfase) en het specifiek plekje hebben dat deze katten hebben in het hart van Emilie is
het begin geweest van het ontstaan van de Stichting Beertje.
Doelstelling Stichting Beertje

Stichting Beertje stelt zich ten doel niet plaatsbare katten een rustige laatste levensfase te geven met
veel aandacht voor welzijn en het voorkomen van onnodig lijden, zodat voorzien wordt in een
dierwaardig levenseinde.
Daarbij zetten we ons in voor het bevorderen van het welzijn van seniore, niet plaatsbare en/of zieke
katten.
Met de stichting bevorderen we daarnaast bewustwording rondom het leven met katten in de
laatste levensfase.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Missie
Uitgangspunt bij de verzorging van alle dieren van Stichting Beertje zijn de Vijf Vrijheden waaraan
dierenwelzijn wordt getoetst.
Citaat van website dierenwelzijnsweb (www.dierenwelzijnsweb.nl) :
“Vijf vrijheden”
“Dierenwelzijn wordt vaak getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’. Wanneer aan deze vrijheden
wordt voldaan hebben dieren een goed welzijn. De ‘Vijf vrijheden’ zijn gebaseerd op de bevindingen
van het Brambell Committee dat in 1965 de opdracht van de Britse regering kreeg om de
voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten worden. Deze hadden in
eerste instantie betrekking op het kunnen staan, liggen, omdraaien, verzorgen van de huid (likken,
krabben) en het strekken van de ledematen.
De Britse Farm Animal Welfare Council heeft de voorwaarden in 1993 uitgewerkt tot de bekende ‘Vijf
vrijheden’:
• dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een
adequaat rantsoen;
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•
•
•
•

dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en
een comfortabele rustplaats;
dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle
diagnose en behandeling;
dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die
geestelijk lijden voorkomen;
dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede
voorzieningen en gezelschap van soortgenoten”.

Daarnaast heeft elk dier heeft recht op een dierwaardig levenseinde. Daarvoor wordt binnen
Stichting Beertje gezorgd voor een dusdanig klimaat dat de zij een rustige laatste levensfase kunnen
hebben waarbij veel aandacht is voor welzijn en onnodig lijden zal worden voorkomen.

Activiteiten 2016 - 2019
Wat doet Stichting Beertje?
Stichting Beertje biedt een thuis aan zieke katten in hun laatste levensfase. Dit zullen met name
senioren zijn, echter jonge zieke katten in hun laatste levensfase zijn ook welkom.
Daarnaast is er tevens plek voor (met name senior) diabeteskatten.
Voorwaarde voor toelating in Stichting Beertje is dat deze (senior-) katten (tijdelijk) niet meer
plaatsbaar zijn, bijvoorbeeld via het asiel, of niet meer te verzorgen zijn door hun eigen baasjes.
Dit geldt ook voor de diabeteskatten.
Incidenteel kan er plek geboden worden aan jongere dusdanig getraumatiseerde (fysiek of mentaal)
op dat moment niet plaatsbare katten. Uitgangspunt daarbij is dat er uiteindelijk permanente
woonruimte bij eigen baasjes voor deze katten gevonden wordt.
Er worden acties ondernomen om bewustwording omtrent het leven met katten in de laatste
levensfase te vergroten. Dit met als uitgangspunt het delen van de (jarenlange) opgedane ervaringen
van Stichting Beertje.
Hoe doen we dit dan?
De katten wonen in gewone thuissituaties.
Wij houden bij de huisvesting rekening met voldoende levensruimte per kattenindividu en kijken bij
de invulling van open plekken elke keer weer opnieuw welk dier het best past in de bestaande
situatie qua karakter en verzorging.
Wij werken samen met een vaste dierenarts.
Wij bouwen aan een betrouwbaar opvangnetwerk voor tijdelijke, individuele, opvang wanneer
opvang in de groep op locatie problematisch blijkt te zijn of wanneer dit om een andere reden
noodzakelijk is. De opvanglocaties vallen onder de paraplu van Stichting Beertje en worden
aangestuurd door de beheerder. Of een opvanglocatie onder de paraplu van Stichting Beertje gaat
vallen is in principe ter besluitvorming door het bestuur op advies van de beheerder. Uiteraard wordt
er ook de nodige begeleiding gegeven vanuit Stichting Beertje.
Wij starten Stichting Beertje op locatie Maarn. Ons streven is de locaties de komende jaren uit te
breiden.
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Bestuur
Het bestuur van Stichting Beertje bestaat uit tenminste 3 leden, de voorzitter, een penningmeester
en een secretaris .
Het bestuur wordt aangesteld voor 4 jaar en zal volgens rooster aan- en aftreden. In principe is elk lid
met instemming van de andere bestuursleden én beheerder onbeperkt herkiesbaar.
Behalve het wakend oog over de dagelijkse leiding en het in samenwerking met de beheerder
uitzetten van de beleidslijnen zal het bestuur ook beslissingen nemen aangaande
afwijkingen/uitzonderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Bestuur Stichting Beertje
Hildegonde Mostert, Voorzitter
Wouter de Haan, Penningmeester
Astrid Haring, Secretaris
(2016) Er wordt nog gezocht naar een kei in PR/communicatie; voor incidenteel advies of voor meer
frequent aanschuiven bij het bestuur/bestuurslid.
(2016): Het oprichtingsbestuur zal gedurende 2016 zorgdragen voor overdracht naar bestuursleden
die zich op langere termijn aan de doelstelling van de stichting verbinden, een bijdrage kunnen
leveren aan de verdere positioneren van de stichting en als ambassadeur kunnen optreden.
Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van de beheerder. Zij is in principe aangesteld voor onbepaalde
tijd.
De (huidige) beheerder (februari 2016) is paraveterinair opgeleid en heeft ervaring met het
verzorgen van zieke en/of seniore katten en katten met diabetes.
Hij/Zij neemt de beslissingen aangaande de aanname van nieuwe dieren en het verzorgen van de
dieren, waarbij het bewaken van de Vijf Regels van Welzijn en een dierwaardig levenseinde
essentieel zijn. Ook neemt zij beslissingen over eventuele plaatsing bij opvanglocaties of (indien
incidenteel van toepassing) definitieve plaatsing. Tevens heeft zij een belangrijke stem aangaande de
communicatie over Stichting Beertje.
De beheerder zal, op termijn, het bewijs van vakbekwaamheid halen. Dit is nodig wanneer de
activiteiten van Stichting Beertje zich dusdanig ontwikkelen dat deze als het bedrijfsmatig houden
van huisdieren bestempeld kunnen gaan worden. Hierbij worden de richtlijnen van bedrijfsmatig
huisdieren houden in acht genomen (website mijnRVO.nl, d.d. 16 januari 2016). Citaat website
mijnRVO:
“(….) voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie: u heeft in een
aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten (…) opgevangen
(…). Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden- en Kattenbesluit, een richtsnoer.
Beoordeling of er sprake is bedrijfsmatigheid gebeurd in twijfelgevallen (bij minder dan 20 dieren)
voor honden en katten ook aan de hand van hierboven genoemde indicaties.”
Vooralsnog worden er door Stichting Beertje niet meer dan 20 katten per jaar opgevangen.
Dagelijkse leiding Stichting Beertje
Emilie Mandersloot
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Beloningsbeleid
Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning. Ook wordt in de oprichtingsjaren 20162019 afgezien van vacatiegeld door de bestuurders. Wel kunnen kosten die gemaakt worden ten
behoeve van de Stichting naar redelijkheid in rekening worden gebracht.
Het bestuur besluit over het toekennen van een vergoeding aan de beheerder op het moment dat de
financiële positie van de stichting dit mogelijk maakt. De beheerder ziet in ieder geval gedurende het
jaar 2016 af van enige vorm van vergoeding.
Communicatie/PR
De communicatie is van essentieel belang voor het voortbestaan van de stichting. Zowel voor de
naamsbekendheid als het werven van de financiële middelen. Dit zal dus speerpunt zijn, zeker de
eerste jaren na oprichting.
Er zal nog gezocht worden naar iemand met verstand van zaken betreffende communicatie/PR
waarmee de lijnen hieromtrent verder uitgezet zullen worden en waarmee ook de communicatie van
alledag uitgewerkt wordt.
Donateurs en andere geïnteresseerden zullen regelmatig op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen binnen Stichting Beertje en/of het specifieke project waarin zij geïnteresseerd zijn .
(Fonds)werving
Er zullen door Stichting Beertje activiteiten worden opgezet om fondsen te
verwerven dusdanig dat de doelen van de stichting worden gewaarborgd.
Evt. (fonds)wervingskosten zullen minimaal/in verhouding tot te werven bedrag gehouden worden.
In eerste instantie zal fondsenwerving via social media en netwerken plaatsvinden.
Werving kan variëren van een algemene werving voor Stichting Beertje, tot werving voor een
specifiek dier, tot werving voor een product (denk bv aan insuline), tot
……..
Opbrengsten van wervingscampagnes zullen ingezet worden voor het specifieke doel waarvoor
geworven is.
Vermogen/besteding van Vermogen
Stichting Beertje houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van
Stichting Beertje. Zij beschikt derhalve over een beperkt eigen vermogen.
Binnengekomen bedragen worden beheerd op de (spaar-)rekening van de stichting. Vandaaruit
worden rekeningen betaald, in eerste instantie door de beheerder. Bij bedragen hoger dan € 500,00
zal dit gebeuren met accordering van het bestuur.
Indien Stichting Beertje wordt opgeheven zal het bedrag dat op de rekening staat worden
geschonken aan een stichting met gelijksoortige doelstelling en een ANBI status.
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Concrete Planning 2016/2017
-

De komende 2 jaar zal toegewerkt worden naar een duurzaam thuis voor katten in de laatste
levensfase.
Wanneer dit duurzaam thuis voor katten in de laatste levensfase op 1 locatie (Maarn) staat
en werkt zal gewerkt worden aan het opzetten van meerdere locaties in het land.
De organisatorische kaders zullen worden uitgewerkt.
Eind 2017 zal een huishoudelijk reglement opgesteld zijn waarin, de kaders van, de dagelijkse
gang van zaken beschreven zijn.
Daar Stichting Beertje financieel volledig afhankelijk is van sponsoren, fondsen en giften zal
zwaar ingezet worden op communicatie/PR. Eind 2016 dient er duidelijke voortgang te zien
te zijn mbt communicatie/PR en wervingsactiviteiten.
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan facebook, website, crowdfundingsactiviteiten,
nieuwsbrief, Dierenlot, Dierendonatie, Netwerk, adopteer een kat op afstand, benaderen
asielen, “winkelen via zooplus”.

Maarn, 1 maart 2016

Stichting Beertje, beleidsplan 1 maart 2016

Pagina 6

Begroting Stichting Beertje 2016
Uitgaven

Inkomsten

Kosten dierenarts
en medicijnen

€ 3.000

20% korting van dierenarts i

€

Voer

€ 1.250

Giften particulieren

€ 1.500

Diversen ii

€

250

Opbrengst benefietconcert iii

€

Opstartkosten

€

500

Fondsenwerving

€ 1.000

PR/promotie

€

250

Sponsoring Leveranciers

€

500

500

250

Onvoorzien
€ 250
_________________________________

Tekort
€ 1.750
_______________________________

Totaal

Totaal

€ 5.500

€ 5.500

i

Vaste dierenarts steunt de Stichting met standaard 20% korting op behandelingen
Kattenbakken, kattenbakkorrels, vlooienmiddelen etc
iii
Op 4 oktober (werelddierendag) zal voor Stichting Beertje een Benefietconcert worden georganiseerd in/door
Splendor Amsterdam
Toelichting: Stichting Beertje is in 2016 gestart. De kostenbegroting is gebaseerd op ervaringen uit eerdere
jaren toen deze activiteiten al zijn uitgevoerd door de beheerder als particulier initiatief. In mei 2016 is de
eerste aankondiging geweest van de start van de Stichting die een opbrengst in particuliere giften van ruim
€400 heeft laten zien. 4 oktober 2016 staat een benefiet concert gepland waar door de organisatoren een
inschatting van de opbrengst is gegeven. Er is een garantie afgegeven voor het tekort van 2016/2017.
Voor fondsverwerving wordt onder andere gebruik gemaakt van Dierendonatie.nl en worden gericht fondsen
benaderd die aansluiten bij de doelstelling van Stichting Beertje. Stichting Dierenlot kan vanaf 2017.
ii

Vooruitblik begroting Stichting Beertje 2017
Uitgaven

Inkomsten

Kosten dierenarts
en medicijnen

€ 3.000

20% korting van dierenarts

€

Voer

€ 1.250

Giften particulieren

€ 2.000

Diversen

€

250

Opbrengst benefietconcert

€

PR/promotie

€

250

Fondsenwerving

€ 1.500

Onvoorzien

€

250

Sponsoring Leveranciers

€

500

500

250

_________________________________

Tekort
€
250
________________________________

Totaal

Totaal

€ 5.000

Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2016

€ 5.000

